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 Human rights بشر حقوق

 
 بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ دسمبر ٢٢

   صلح نوبلۀ جايزۀ انتخاب برندۀکميت

 ! از آبرو ريزی تا آبرو خری

٢  
 در امريکائیکافی است به حمالت نظامی خارجی نيروھای برای نااليق بودن اوباما به عنوان برنده جايزه صلح نوبل 

  .  جمھوری او اشاره کرد دوره رياست

ھای کشورھای مختلف در دوران رياست جمھوری اوباما از شش  سايت خبری راشاتودی در گزارشی درباره بمباران

  . افغانستان، يمن، پاکستان و سومالی نام برده است  سوريه، کشور عراق،

يزه صلح نوبل از سوی اعضای کميته اعطای اين جايزه به اتحاديه اروپا با انتقاد محافل سياسی جھان مواجه اعطای جا

 از سوی کميته گزينش اين ٢٠١٢به عنوان برنده جايزه صلح نوبل   انتخاب پرسش برانگيز اتحاديه اروپا.شده است

فکر  ھای ھم چنين رسانه  از جمله چپ ھا و ھمالمانسی ھای شديدی از سوی برخی نمايندگان احزاب سيا جايزه، با واکنش

  .با اين جريان سياسی در اين کشور مواجه شده و به باد انتقاد گرفته شد

اش در عرصه  طلبانه ھای جنگ به اعتقاد منتقدان اعطای جايزه صلح نوبل به اتحاديه اروپا، اين اتحاديه به خاطر سياست

و اليق دريافت جايزه نوبل نبوده است و بسياری از اعضای اين اتحاديه که عضويت در المللی به ھيچ عنوان مستحق  بين

ھای  چه فعاليت طلب تلقی شده و به خاطر آن توانند و نبايد صلح کشند به طور طبيعی نمی سازمان نظامی ناتو را يدک می

 .طلبانه خوانده شده، جايزه جھانی بگيرند صلح

 با انتقاد شديد از اين انتخاب، اتحاديه اروپا را مروج فقر، المانھا در پارلمان  ه حزب چپيک نمايند» اينگه ھوگر«خانم 

 .اعطای جايزه نوبل به اين اتحاديه تعجب آور بود: بدبختی و جنگ در جھان معرفی کرد و گفت

عد از اين که جايزه ب:  را برعھده دارد، افزودالمانھا در پارلمان   امور کاھش تسليحاتی حزب چپئیھوگر که سخنگو

تر در جنگ افغانستان و  تر و بيش  اعطا شد، وی کشور خود را بيشامريکاس جمھور ئيصلح نوبل به بارک اوباما، ر

امروز ھم در کمال تعجب اتحاديه اروپا  گر با ھواپيماھای بدون سرنشين در پاکستان دخيل کرد، چنين حمالت ويران ھم

 .ميته نوبل در تصميم بعدی اين جايزه را به ناتو تقديم کندجايزه صلح نوبل گرفته و شايد ک

 و عضو کميسيون سياست خارجی مجلس اين کشور ھوگرديگر ھم حزبی خانم » وولفگانگ گرگه«در ھمين رابطه، 

درست است که : المللی اشاره کرده و گفت ھای نظامی اتحاديه اروپا در مناقشات بين  سخنان وی به دخالتتأئيدضمن 
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ھا در  يد اتحاديه اروپا در سياست داخلی خود به دنبال برقراری صلح باشد اما درمورد سياست خارجی، عملکرد آنشا

 .المللی با اين انتخاب در تناقض آشکار است رابطه با مناقشات بين

 ئیگرا بال چپاوليت بسيار بزرگی درقمسؤولالمللی،  ھای نظامی بين اتحاديه اروپا عالوه بر مداخله: وی خاطرنشان کرد

اقتصادی در جھان نيز برعھده دارد و تصميم کميته نوبل برای اعطای جايزه صلح به اتحاديه اروپا ھم راستا با تصميم 

برد صلح خاورميانه   بود که ھيچ موفقيتی در پيشامريکاس جمھور ئيال برانگيز اعطای اين جايزه به بارک اوباما رؤس

 .ضعيت خاورميانه را با بحران مواجه کردھای جنگی اش و نداشت و سياست

تری از اتحاديه  تر و شايسته برای دريافت جايزه صلح نوبل نامزدھای مستحق:  در ادامه خاطرنشان کردوولفگانگ

 .داد تر مورد توجه قرار می ھا را بيش بايست برای اعطای اين جايزه آن اروپا وجود داشت که کميته نوبل می

 مواجه شد که در ھمين رابطه، روزنامه يونگه ولت در المانھای  ن با واکنش تند برخی از رسانهچني اين انتخاب، ھم

 .، اين انتخاب را به باد انتقاد گرفت»جايزه نوبل برای سرھنگ کالين«سرمقاله روز شنبه خود با عنوان 

ور بمباران دو تانکر حامل نفت  در عمليات نظامی افغانستان دست٢٠٠٩ی بود که در سال المان، نظامی کالينسرھنگ 

 نفر و مجروح شدن صدھا نفر از مردم غير ١۴٠شدن بيش از  در ايالت قندوز را صادر کرد که اين حمله موجب کشته

اخذه نشد، بلکه اين ؤرحمانه م ی، نه تنھا به خاطر دستور خود برای اين کشتار بیالمان اين نظامی .نظامی اين ايالت شد

 .رسد  نيز به گوش میالمان وی از سوی ارتش ۀقای درجروزھا خبر از ارت

 در حالی به اتحاديه اروپا اختصاص يافته که ٢٠١٢جايزه صلح نوبل : خوانيم در سرمقاله يونگه ولت در اين رابطه می

  در سياست خارجی اتحاديه وئیگرا ھای تھاجمی غيرقانونی در نقاط مختلف جھان، نظامی حضور اين اتحاديه در جنگ

 .چنين موظف کردن اعضای آن برای افزايش توان تسليحاتی را شاھد ھستيم ھم

: روزنامه تاگس سايتونگ نيز در سرمقاله خود، ضمن انتقاد شديد از اعطای جايزه صلح نوبل به اتحاديه اروپا، نوشت

وقت  که ھيچ) ناروی(طا شدنکته جالب در تعلق جايزه صلح نوبل به اتحاديه اروپا اين است که اين جايزه در کشوری اع

 .تمايل به عضويت در اتحاديه اروپا نداشته است

 آواره و متقاضی پناھندگی ئیفريقاانام اتحاديه اروپا ھميشه مرگ ھزاران : نويسد اين روزنامه در ادامه مطلب خود می

 اين قاره و ٩٠ در دھه ھای يوگسالوی چنين ناکامی بسيار بزرگ در ممانعت از بروز جنگ در دريای مديترانه و ھم

 .کند کشی در خاک اروپا بعد از جنگ جھانی دوم را در اذھان زنده می ناکامی در جلوگيری از اولين نسل

ی زبان فلسطين،از جمله کسانی المانالمللی نيز با انتشار مطلبی در سايت  ی مسائل بينالمانتحليلگر » لودويگ واسال«

 .تحاديه اروپا را به استھزاء گرفته و آن را يک طنز واقعی خوانده استاست که اھدای جايزه صلح نوبل به ا

 با ھواپيماھای ئیتر از قبل شد و با گسترش حمالت ھوا طلب اوباما بعد از دريافت اين جايزه، جنگ: نويسد  میواسال

 . گذاشتءھای ھدفدار را تھيه و به مرحله اجر بدون سرنشين فھرستی از قتل

شود، اين جايزه  ترين جنبش صلح در جھان خوانده می چه به عنوان بزرگ امروز نيز آن: نويسد ادامه میگر در  اين تحليل

ھای نئواستعمارگرانه از جمله در افغانستان،  دانند چندين عضو اين اتحاديه در جنگ را دريافت کرده با اين که ھمه می

 . و سوريه دخيل ھستنداعراق، ليبي

اتحاديه اروپا درست زمانی اين جايزه را دريافت کرده که واحد پولی يورو در آستانه : يدافزا  در ادامه میواسال

ھای ضدانسانی و تحميلی در حوزه  چون يونان به سياست  ھمئیھای مردمی در کشورھا فروپاشی است و اعتراض

 . نيستندتأئيد از سوی مردم اين کشورھا مورد ئیدھد که رھبران اروپا اقتصاد نشان می
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ھای  افت که جنايتيی اين جايزه به جای اتحاديه اروپا بايد به کسانی اختصاص م: افزايد ی در پايان میالمانگر  اين تحليل

گونه اشخاص، تکريم  توانست برای اين  کردند زيرا اين جايزه میءھا در عراق را افشا امريکائیبزرگ و غيرانسانی 

 .شجاعت و عزت انسانی باشد

به اثبات » کمدی«کميته جايزه صلح نوبل، يک بار ديگر استعداد ذاتی اش را برای خلق يک :  نوشتريکاامنشريه تايم  

با » کاترين ماير« تايم در يادداشتی به قلم . معرفی کرد٢٠١٢را دارنده جايزه صلح نوبل سال » اتحاديه اروپا«رساند و 

 ۀمسألترين عنصر خلق يک کمدی،  اصلی: اروپا، افزود به اتحاديه ٢٠١٢» جايزه صلح نوبل«انتقاد شديد از اعطای 

  .اعطای آن نيست» زمان«زمان است و در مورد کنونی، ھيچ عنصری گزنده تر از 

ھای اتحاديه اروپا در  الملل با انتقاد به برخی موارد از وضعيت حقوق بشر در اروپا، از جمله سياست سازمان عفو بين

  .ل سالح به کشورھای ناقض حقوق بشر، اين اتحاديه را اليق جايزه صلح نوبل ندانستھا و ارسا مورد پناھجويان، کولی

، وضعيت حقوق بشر در ٢٠١٢ دسامبر ٧ آذرماه ١٠شنبه  الملل روز پنج ، سازمان عفو بينالمانبه گزارش خبرگزاری 

  .کشورھای عضو اتحاديه اروپا را مورد انتقاد قرار داد

اتحاديه اروپا از جمله در زمينه سياست پناھندگی تا حدی : باره گفت  در اينالمانالملل  بينولفگانگ گرنتز، دبيرکل عفو 

افزون بر اين، اتحاديه اروپا در مورد تبعيض در کشورھای عضو اين : وی افزود. کند خود حقوق بشر را نقض می

 .ھا به اندازه کافی قاطعانه عمل نکرده است اتحاديه در رابطه با کولی

ان ئي درصد اروپا۴٠ از سوی پارلمان اروپا صورت گرفت، ثابت شد که ٢٠١٣مبر  نظرسنجی که ماه سپتدر يک

  . درصد بود٣١ بالغ بر ٢٠١١خواستار انحالل اتحاديه ھستند در حالی که اين آمار درسال 

س پارلمان به ئير» لتزمارتين شو«اما اين نظرسنجی نه تنھا زنگ خطر را برای پارلمان اروپا به صدا در نياورد بلکه 

 .ھم ناميدˈ دلگرم کنندهˈ درصد است آن را ۵٠اين علت که آمار زير 

 درصد بود و امسال اين رقم ۵٢ بالغ بر ٢٠٠٧شولتز معتقد است که سطح نارضايتی مردم اروپا از اين اتحاديه در سال 

 . خوش بين نبودندان نسبت به آينده اين اتحاديهئي درصد اروپا۶٩آن زمان . کاھش يافته است

س کميسيون ئير» خوزه مانوئل باروسو«بديھی است در شرايط بغرنج کنونی اتحاديه اروپا، : نويسنده تايم افزوده است

اروپا بايد شادمان و مسرور از انتخاب کميته انتخاب جايزه نوبل باشد و آن را به صالح اروپا و کل جھان اعالم کند، اما 

ور کردن آتش در ميان   خلق تفرقه و انشعاب و شعلهئی توان اين کميته، تواناترين ترين و مسخره مضحک

 .کنندگان اين جايزه است و بار ديگر کميته جايزه صلح نوبل به خود جايزه داد دريافت

با :  آسوشيتدپرس در تحليلی درباره اعطای جايزه صلح نوبل به اتحاديه اروپا نوشتامريکائیاز سوی ديگر خبرگزاری 

چون يونان و اسپانيا که بسياری از مردم   از اين اقدام، کشورھای مقروضی ھمئیجود استقبال برخی از سران اروپاو

دانند، واکنش منفی به  ھا و بيکاری می چون افزايش ماليات گيرانه ھم  تدابير رياضتی سختمسؤولھا اتحاديه اروپا را  آن

  .آن نشان دادند

شود، مشکالت اين  ه بحران مالی در اتحاديه اروپا به سومين سال خود نزديک میدر حالی ک: آسوشيتدپرس افزود

اعطای . کند  ميليون نفر دست و پنجه نرم می٢۵اتحاديه افزايش پيدا کرده، رشد اقتصادی آن کند است و با بيکاری 

صادی در يونان و يا کاھش ھای ملی و يا بسترسازی برای رشد اقت سازی بودجه ی در متعادلتأثيرجايزه ياد شده ھيچ 

 .چون اسپانيا ندارد ھای حاصل از قرض در کشورھای ضعيف تر منطقه يورو ھم ھزينه

کردم،  اگر من در پرتغال و يا اسپانيا و يا يونان زندگی می: از اقتصاددانان دانشگاه اقتصاد لندن گفت» پل دوگرو«

ن جايزه را به افرادی در بروکسل دادند که منبا بدبختی من ھا اي کرد زيرا آن تخصيص جايزه صلح نوبل مرا نگران می

 .ھستند
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»  Stefano Kuzhicov-استفان کوزيکوف «انتخاب اتحاديه اروپا به عنوان برنده جايزه صلح نوبل از جمله با انتقاد 

 گفته است که سويدنی الملل  با مرکز خبر راديو بينئیگو و او در گفت. روشده استه ھا در اروپا روب دبيراتحاديه رومی

ھا در اروپا با وجود  به گفته وی وضعيت رومی. ھای تاريک اروپا را فراموش کرده است کميته صلح نوبل بخش

ھا در   ميليون نفری رومی١۵ تا ١٢او گفته است که جمعيت . ی نکرده استتغييرترين  ھای زيادی که داده شده، کم قول

  . ھا را فراموش کرده است کنند و اتحاديه اروپا آن ھا و فشارھا زندگی می ترين تبعيض ن شرايط و با بيشاروپا، در بدتري

، عضو کميته اجرائی اتحاديه اروپا، دادن جايزه »سيسيليا مالمستروم« برای برخی از سياستمداران چون يدندر سو

  . افزايد ھای اتحاديه می يتمسؤولبر صلح به اين اتحاديه را غيرمنتظره ناميد و گفت که اين جايزه 

Thomas Hammarberg از فعاالن حقوق بشر و  Jonas Sjöstedt رھبر حزب چپ نيز به کميته صلح نوبل منتقد 

. بوده و انتخاب اتحاديه اروپا را به دليل عملکرد آن برای نمونه در قبال نقض حقوق بشر در جھان نادرست خواندند

  .  نيز با انتقاد ھمراه بوده استسويدنو قوانين آن، بارھا از سوی فعاالن امور پناھندگی در عملکرد اتحاديه اروپا 

 ميليون شھروند اتحاديه اروپا، اھدای اين جايزه ۵٠٠، ضمن تبريک به يدن، وزير امور خارجه وقت سوکارل بيلدتاما 

   .را از نظر اخالقی برای اتحاديه اروپا بسيار مھم دانست

  

ھای مختلف نوبل  شود و منتقدين، کميته تيب، انتخاب برندگان جوايز نوبل، در مواردی با اعتراضاتی مواجه میبه اين تر

. ر موارد استياما انتقادھا در مورد کميته صلح نوبل معموال بيش از سا. کنند طرفی متھم می را به عدم رعايت بی

ھای افراد برای  ميته برگزار کننده توجه چندانی به تالشدھد که ک بنابراين سابقه اعطای جايزه صلح نوبل نشان می

  . برقراری صلح و امنيت ندارد

س ئيتر از ر اند و به مراتب شايسته امروزه بسيارند افرادی که در راه برقراری صلح و عدالت، تالش فراوان کرده

ھای سلطه   احتماال مخالفت با سياست برای دريافت جايزه صلح نوبل ھستند، اما به دليل استقالل عمل وامريکاجمھور 

ھای متعددی از اين  در گذشته نيز نمونه. اند اندرکاران اعطای جايزه نوبل قرار گرفته مھری دست انه غرب، مورد بیيجو

گاندی با استفاده از . رھبر بزرگ استقالل ھند باشد» مھاتما گاندی«ھا  ترين آن خورند که شايد معروف افراد به چشم می

و ی با وجود اين که پنج بار . آميز توانست مردم ھند را از استعمار و چپاول انگليس نجات دھد  مبارزه مسالمتروش

  . نامزد دريافت صلح نوبل شد، اين جايزه ھرگز به او داده نشد

افرادی مانند گاه جايزه خود را به  چرا اين کميته ھيچ«: نويسد روزنامه گاردين نيز در انتقاد از کميته صلح نوبل می

ھای جنگ طلبانه روزولت انتقاد کرد و يا ويليام جيمز که مخالف  که از سياست) امريکائینويسنده معروف ( مارک تواين

  »امپرياليسم بود، اعطا نکرد؟

اعضای کميته صلح نوبل بايد بازنشسته شوند و جايزه بسيار با ارزش نوبل را به «: نويسد روزنامه انگليسی گاردين می

  ».خ دارد، واگذار کننديای از تار نانهيطلب که درک درست و واقع ب المللی صلح ک سازمان بيني

رھبر کمونيست ويتنام به » ِل دوک تو «١٩٧٣در سال .  ژان پل سارتر از دريافت نوبل ادبی سرباز زد١٩۶۴در سال 

جايزه را پذيرفت » کيسنجر«. کردندصورت مشترک جايزه نوبل را با ھنری کيسنجر برای پيمان صلح پاريس دريافت 

  .ھا بعد از جنگ ويتنام به وجود نيامده است چرا که معتقد بود ھيچ صلح واقعی ميان آن. اين جايزه را نپذيرفت» تو«اما 

 ژوئيه ١٨متولد ( نلسون ماندال. ھای موجه و مثبت بود اعطای جايزه صلح نوبل به نلسون ماندال نيز يکی از نمونه

عمومی  است که در انتخابات دموکراتيک س جمھور آفريقای جنوبیئي، نخستين ر)٢٠١٣ دسامير ۵  فوت- ١٩١٨

در آفريقای جنوبی و رھبر کنگره ملی  وی پيش از رياست جمھوری از فعاالن برجسته مخالف آپارتايد. برگزيده شد
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مبارزه مسلحانه، برای .  زندانی شدھای مقاومت مسلحانه مخفی محاکمه و وی به خاطر دخالت در فعاليت. آفريقا بود

  .ماندال، آخرين راه چاره بود؛ او ھمواره پايبند به عدم توسل به خشونت بود

، عضو برجسته کميته مرکزی حزب کمونيست آفريقای جنوبی ١٩۶٢نلسون ماندال در زمان دستگيری خود، در سال 

 .نگره ملی آفريقا اين حقيقت تاريخی را اعالم کردندزمان با ک فقط پس از درگذشت او بود که حزب کمونيست ھم .بود

سپری کرد، مشھورترين چھره مبارزه  تر آن را در يک سلول در جزيره روبن  سال زندان، که بيش٢٧ماندال در طول 

ھای طرفدار آن وی و کنگره ملی آفريقا را  گرچه حکومت آپارتايد و حکومت. عليه آپارتايد در آفريقای جنوبی شد

ماندال پس از آزادی از زندان در . ناپذير از مبارزه عليه آپارتايد بود ئیدانستند، مبارزه مسلحانه بخشی جدا يست میترور

 .تری را در پيش گرفت ، سياست ماليم١٩٩٠سال 

ماندال پس از دريافت جوايزی در طول چھار دھه، يک چھره سرشناس دولتی بود که تا اواخر عمر خود در مورد 

شناسند، اين عنوان  می او را در آفريقای جنوبی اغلب تحت عنوان ماديبا. کرد م عقايد خود را ابراز میمسائل مھ

بسياری از مردم . اين عنوان ديگر مترادف با نام نلسون ماندالست. اند افتخاری را بزرگان خاندان ماندال به وی داده

 . زنند صدا می) بزرگپدر( »مخولو« نشانه احترام وی را  آفريقای جنوبی نيز به

محل اختفای ماندال را به پليس اعالم   است سازمان سيا  گفته ،امريکاويليام بلوم، يکی از کارکنان سابق وزارت خارجه 

 جايزه صلح نوبل را دريافت ١٩٩٣ماندال، پس از آزادی به عنوان نماد صلح و آشتی سربلند کرد و در سال . کرده بود

  .کرد

 شيمون  کتلت،جايزه صلح نوبل به افرادی به اين ترتيب، اعطای جوايز صلح نوبل به کسانی چون ترديد، اعطای  بی

، آلفرد نوبلنامه   چون اتحاديه اروپا، ربطی به وصيتئیو نھادھاپرز، بارک اوباما، مناخيم بگين و اسحاق رابين 

  . به بار آورده استئیتر برای گردانندگان کميته صلح نوبل رسوا گذار نوبل ندارد و بيش بنيان

ای که در  به عقيده من ھر برنامه.  خالی بود واقعاً اقبال مسيحدر اعطای جايزه صلح نوبل به مالله و کايالش، جای 

 در راه لغو کار کودکان و بردگی کودکان را اقبال مسيحھا و مبارزه  شود اگر تالش رابطه با کودکان کار برگزار می

مبارزی کوچک که در راه مخالفت با استثمار کودکان به مبارزه برخاست و . تر خواھد شد سرمشق خود قرار دھد موفق

  .جانش را نيز در اين راه نھاد

ھای شھری در  ، در يکی از خيابان١٣٧۴ ]حمل[ برابر با بيست و ھفتم فروردين١٩٩۵ اپريل، شانزدھم »اقبال مسيح«

  .ختای جان با نزديکی الھور پاکستان، با شليک گلوله

 ساله، ديگر مزاحمی ١٣کردند با از بين بردن اين نوجوان  بافی پاکستان فکر می ھای قالی بعضی از صاحبان کارخانه

بافی  ھايشان به کار قالی ھا را در شرايط سخت و غيرانسانی کارخانه چنان به راحتی بچه توانند ھم نخواھند داشت و می

تر از قبل به مبارزه با کار اجباری کودکان روی  ل واکنش نشان دادند و بيشوادار کنند، اما مردم در برابر مرگ اقبا

  .آوردند

بافی فروختند، اتفاقی که  ھای قالی اش او را در برابر پول ناچيزی به صاحبان کارخانه  سالش بود، خانواده۴وقتی اقبال 

به .  ساعت کار کند١٢کردند روزی   مجبور میدر کارخانه، اقبال را. افتد ھای ديگر پاکستانی ھم می برای خيلی از بچه

  . ساله بود۶ سالگی به اندازه يک پسر بچه ١٢خاطر کار زياد و تغذيه نادرست، اقبال در 

 سالش شد از کارخانه فرار کرد و به گروھی پيوست که عليه کار ١٠وقتی . اما اقبال نتوانست اين وضع را تحمل کند

 ھزار کودک پاکستانی که مجبور به کار شده بودند، ٣اقبال به . کرد ان فعاليت میاجباری کودکان و نوجوانان در جھ

  .کمک کرد تا به اين گروه بپيوندند و در سرتاسر جھان ھم درباره موضوع کار اجباری کودکان سخنرانی کرد
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ی اولين بار قرار  ھم وقتی برا٢٠٠٠که يک جايزه جھانی است، به اقبال داده شد و سال » ريباک« جايزه ١٩٩۴سال 

به کودکان و نوجوانانی که برای حقوق کودکان » جايزه جھانی کودکان برای دفاع از حقوق کودکان«ای به نام  شد جايزه

  .کنند، داده شود، آن را به اقبال دادند، ھر چند که او ديگر در ميان ما نبود فعاليت می

که » بخش کودکان از کار بردگی در پاکستان ئیجبھه رھا«گذار  اله خان، بنيان با احسان» داروک«سوسن بھار در سايت 

چنين در مراسم اعطای جايزه صلح نوبل  ھا ھم آن.  و ھمکاری داشته، گفتگو کرده استئیاز نزديک با اقبال مسيح آشنا

رس زير توانند اين گفتگو را در سايت داروک، آد مندان می  عالقه. به مالله و کايکالش حضور داشتندنارویدر 
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 سوات، بلکه در کشورھای منطقه، شادی زيادی به   صلح نوبل، نه تنھا در دره  جايزه اعالم نام مالله به عنوان برنده

س از اين جديد تر در لغو کار به اميد اين که مالله پ. ھا در خيابان، اين افتخار را جشن گرفتند خيلی. ھمراه داشت

  .ھا، به مبارزه خود ادامه دھد کودکان و آموزش آن

 ميالدی فعاليت خود را آغاز ٨٠  ساتيارثی از دھه. ھای زيادی را پشت سر گذاشته است در ھند، ساتيارثی فراز و نشيب

 در جھت لغو کار و بردگی کودکان ھای زيادی را وی تالش. گذاری نمود را پايه» ماموريت نجات کودکان«کرد و بنياد 

 کودک کار را از شرايط غيرانسانی و ٧۵٠٠٠ھا تالش موفق شده است که بيش از  وی در طی دھه. انجام داده است

  . دشوار نجات دھد

اگر با اين جايزه، صدای . ای شاد برای ھر فرد ھندی است لحظه«:  تلويزيونی گفته است ساتيارثی در يک مصاحبه

 کودکان کار  وی پديده» ! خواھد شد، پس تبريک به ھمه ا کودک تحت شرايط نامنصفانه در سرتاسر جھان شنيدهھ ميليون

گويد  می. ای کافی برای وجود کودکان کار در شرايط بد نيست او معتقد است که فقر، بھانه. داند را ناشی از فقر ابدی می

ھا مبارزه   اين زمان با ھمه ادی وجود دارد و او ھم تالش کرده تا ھمسو شکل ميان کودکان کار، فقر و بی ای مثلتی رابطه

مبارزات وی ھم خالی از خطر و . است  ھشتاد، بنيادی را برای آموزش کودکان کار ترتيب داده  چنين از دھه وی ھم. کند

  کودکان کار، دست برنداشته   است، با اين حال از مبارزه برای حقوق کودکان و ايستادگی در برابر پديده تھديد نبوده

 ھند   آخرين فرد باور دارم، که کارگران اجباری آخرين افراد در جامعه  گاندی درباره به فلسفه«: زمانی گفته است. است

  ».را آزاد کنيم» آخرين فرد«م که آن ئيجا ھستند، حاال ما اين

 کار کودکان سازمان داد که نقشی مھم در   کشور جھان عليه پديده١٠٣ جھانی در ئیپيما ، وی راه١٩٩٨در سال 

شان  ، به مالله و کايالش و ھمکاران٢٠١۴ صلح نوبل  جايزه.  شوم داشت ايستادگی و بھبود روند مبارزه عليه اين پديده

کسانی که برای رسيدن به اھداق انسان و اجتماعی و . گويم ، صميمانه تبريک می...در پاکستان و ھند و ايران و

  !اند اند و از ھيچ تھديدی نھراسيده ن، مصمم و پيگير بودهشا سياسی

شان در جھت لغو کار کودک و تحصيل کودکان موفقيت آرزو  فکران در پايان برای مالله و کايالش و ھمکاران و ھم

ی، چون گذشته، بر مواضع انسانی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی خود در سطح جھان و اميدوارم اين دوستان ھم. کنم می

  ! تری از بردگی جنسی و کار و خيابان رھا شوند تر و پيگيرتر پافشاری کنند تا کوکان بيش ھر چه بيش

  ٢٠١۴مبر   ھفدھم دس-  ١٣٩٣ ]قوس[چھارشنبه بيست و ششم آذر

  


